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SOMOS
ESTATÍSTICAS
Desde 2012 processando dados e gerando informações

Somos uma empresa especializada em pesquisa de mercado para Associações Empresariais.

Missão: Contribuir com o desenvolvimento e a modernização das estatísticas nacionais.

Atuar com independência, imparcialidade e ética.

!

Quem somos

Princípios: 

Campos Consultores
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Processamento 
de dados

Emissão de 
relatórios

Pesquisa de 
mercado

Processamos dados 
com tecnologia própria,  
e geramos informações

pertinentes

Armazenamos dados 
privados que 

necessitam de máxima
confidencialidade. 

Atuamos em todo o 
processo para
realização de 

pesquisas setoriais
periódicas.

Auditoria e 
análise de dados

Monitoramos a 
entrada de dados 
com vistas a sua

integridade.

Custódia de 
dados

Geramos relatórios
dinâmicos e 

personalizados para
cada cliente.

Campos Consultores
Serviços
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SindiDados é um Sistema BlackBox, de coleta de
dados e geração de relatórios mercadológicos,
desenvolvido pela Campos Consultores, para
oferecer as melhores práticas e recursos em
pesquisa quantitativas para Associações
empresariais.

Compliance para Associações.

Serviços para associados.

Sistema de Inteligência de Mercado
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REPOSITÓRIO DE PESQUISAS (COLETA DE DADOS)

PLATAFORMA DE BUSINESS INTELLIGENCE

RÍGIDOS PROCESSOS DE SEGURANÇA

RELATÓRIOS DINÂMICOS

INTEFACE AMIGÁVEL

STATUS DE PARTICIPAÇÃO EM TEMPO REAL

INTEGRADO COM EXCEL

CONFERÊNCIA AUTOMÁTICA

Principais características
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QUALIDADE
DA INFORMAÇÃO

TECNOLOGIA

Processos que garantem a qualidade da informação
e o sigilio dos dados dos associados

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

Sim	

Não	

Libera	formulários	para	
preenchimento	com	prazo	
de	encerramento	definido	

Encaminha	e-mail	para	
empresas	convidando	a	
preencher	os	formulários	

Acompanha	status	das	
empresas	e	administra	
prazo	de	encerramento		

Avalia		Relatórios	de	
divergência	e	consolidado	

Divulga	relatórios	
Aprova	pesquisa	e	define	
data	pra	divulgação	dos	

relatórios		

Consulta	relatórios	

Define	datas	e	prazos	de	
abertura	e	preenchimento	

dos	formulários	

Não	

Sim	

Não	

Não	

Sim	

Sim	

Associados																																										Sistema	Sindidados																																								Associação	

Preenche	
formulário?		

Parâmetros	
dos	dados	

Ok	?	

Reabre	pesquisa	e	solicita	
ajustes	de	dados	enviados	

Define	quais	empresas	
preencherão		

determinados	formulários	

Encerra	
pesquisa?	

	

Relatórios	
estão		Ok	?	

Consolida	Dados	

Libera	relatório	
consolidado	e	de	
divergências	para	

validação	

regra 
1 

regra 
2 

regra 
3

regra 
4

regra 
5
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Certificados da Infraestrutura

Criptografia

Todas as informações
mantidas em nossa base 
são criptografadas e 
utilizam módulos de 
segurança de hardware 
(HSMs) para proteger a 
segurança das chaves.

Multiplos Servidores

Sistema roda encima
de 5 servidores
diferentes que
garantem as melhores
práticas de segurança.

Web Firewall

Regras personalizadas
que bloqueiam padrões
de ataque, como a 
injeção de SQL ou o 
cross-site scripting, e 
regras concebidas
específicas para
aplicação do SindiDados.

SLL PRIVADO

Protocolo SSL de 256 
bits (Secure Socket 
Layer) para o envio de 
dados criptografados
entre o cliente e o 
servidor.

Logs de segurança

Trilha de logs que 
registram as atividades
dos usuários no sistema
e gerão rotinas de 
segurança automáticas.

Backup diário

Rotinas de Segurança



8Clientes Empresas que já utilizam o sistema
entre outras centenas

entre outras
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Obrigado

Contatos: 

www.camposconsultores.com.br

contato@camposconsultores.com.br

+ 55 11 999 82 83 84
+ 55 11 3280 8282

http://www.camposconsultores.com.br/

